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Beslut om avlysning av vattenområde 

 
Beslut den 30 maj 2016 

 

Länsstyrelsens föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) föl-

jande: 

 

Att vattenområde i Södra hamnen i Piteå mellan Sjöbodan och järnvägsdepå inte får utnytt-

jas för sjötrafik i samband med skotertävling på vatten under följande tider: 

 

 - lördagen den 16 juli 2016 mellan klockan 11.00 och klockan 19.00.  

 

Förbudet gäller inte för räddningsresurser på räddningsuppdrag. 

 

Följande villkor ska gälla för beslutet 

 

Avlyst område ska utmärkas och skyltas på lämpligt sätt så att området är väl avgränsat 

och tydliggjort för allmänheten. 

 

Anangören ansvarar för att evenemanget övervakas på ett säkert och professionellt sätt. 

Det ska finnas en säkerhetsansvarig och en säkerhetszon ska upprättas mellan banan och 

det avlysta områdets yttre gräns mot allmänheten. Arrangören ska ha tillgång till säker-

hetsbåtar för övervakning och avlysning av inkommande båttrafik. Båtarna ska vara väl 

märkta på respektive skrovsida och vara utrustade med VHF-kommunikation, för passning 

av kanal 16 och lämplig säkerhetskanal för aktiviteten. 

 

Arrangören ska på lämpligt sätt informera allmänheten om avlysningen, ex. via lokalradio 

och press. 

 

Arrangören ska senast tre veckor före evenemanget meddela detta till Sjöfartsverket på e-

post adressen: ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för information till sjöfarten. In-

formationen ska innehålla uppgifter över område, omfattning och tidplan samt eventuella 

andra uppgifter av betydelse för sjötrafiken. 

 

Redogörelse för ärendet 

 

Ni har ansökt om tillstånd till tävling med snöskoter på vatten i Södra hamnen i Piteå. Ar-

rangemanget ska hållas den 16 juli 2016. 
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Länsstyrelsen har inhämtat yttrande från Transportstyrelsen och Sjöfartsverket vilka till-

styrker ansökan under förutsättning att vissa villkor om säkerhet efterföljs. 

 

Motivering 

 

Enligt 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen får Länsstyrelsen utfärda föreskrifter om begräns-

ningar av användandet av vattenområde för båttävlingar eller liknande tävlingar. 

 

Under förutsättning att de villkor som uppställts i detta beslut följs finner Länsstyrelsen att 

tillstånd till avlysning kan medges utan att det medför fara för sjösäkerheten eller att sjöfar-

ten hindras i oacceptabel ordning. Ansökan ska därför beviljas. 

 

Övrigt 

 

Polismyndigheten fattar i detta ärende beslut om tillstånd till offentlig tillställning enligt 

ordningslagen. 

 

Hur man överklagar 

 

Detta beslut kan överklagas till Transportstyrelsen. I bilagan finns ytterligare instruktioner 

om hur detta görs. 

 

De som deltagit i beslutet 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjurist Karin Hansson efter föredragning av hand-

läggare Nils Sandström. 

 

 

 

Karin Hansson 

 

 

 Nils Sandström 

 


